Jornades de la FAVS
Tercera sesión: 12 de noviembre
Sesión 3: Las reivindicaciones de los barrios y de la ciudad
En esta tercera sesión nos centramos en los temas reivindicativos, la razón de ser más importante
del movimiento vecinal en su labor de conseguir unos barrios y una ciudad mejor, más limpia, más
culta, más sostenible, más integrada, con equipamientos suficientes y de calidad capaces de atender
a las necesidades de los/as vecinos/as que convivimos en Sabadell.
Como sabemos, la ciudad está distribuida en 7 distritos que junto con los barrios y la densidad de
población de cada uno de ellos sirven para organizar/dotar los distintos equipamientos. Para
diagnosticar las necesidades de equipamientos en cada territorio, es necesario llevar a cabo un
estudio y una comparativa con otras localidades mejor dotadas que nos pueda dar una ratio que
sirva de orientación sobre la necesidad de construir los que sean necesarios.
Como datos que debemos tener presente para ver los equipamientos públicos (municipales o de la
Generalitat) que existen, dónde están ubicados y dónde faltan, tenemos los siguientes:
13 centres cívics
municipals
12 Centros de
Atención Primaria
(CAP) y 1 consultorio
1 Hospital Públic
Residencies
Geriàtriques
Públiques

Dr. Plans (Can Deu); Ca n’Oriac; Espai Polivalent del Parc del Nord (El Torrent-La PlanaCa n’Oriac); La Concòrdia; Can Rull; Creu Alta; Can Puiggener; Poble Nou; Torreromeu; La Creu de Barberà; Sant Oleguer; Can Llong; Gràcia.
Ca n’Oriac; Can Rull; Concordia; Centre; Can Rull; Creu Alta; Creu de Barberà; Gràcia;
Sant Felix; La Serra; Merinals; Nord; Poble Nou; Sant Oleguer; Sud. También dos
puntos de Atención Contiinauda (Sant Fèlix y Ca n’Oriac)
Consorcio Hospitalari del Parc Taulí

Andreu Castells (Via Alexandra); Arrahona (Merinals); Can Llong; Can Puiggener; Creu
Alta; Vapor Buxeda Nou (Centre); Espronceda; Joaquim Blume (Sol i Padrís); Calvet
d’Estrella (Ca n’Oriac); Joan Montllor (Torre-Romeu); La Romànica (La Creu Barberà)

11 Guarderies
públiques
13 Instituts
d’Ensenyança
Secundaria públics
(IES)

Agustí Serra: Arraona; De Sabadell; Escola Industrial; Joan Oliver; Jonqueres; Les
Termes; Miquel Crusafont; Creu Alta; Pau Vila; Ribot i Serra; Vallès

El mapa reivindicativo de los barrios
En este primer apartado cada asociación debe exponer las tres reivindicaciones más importantes
que tiene en el barrio (o bien como Distrito). Pueden ser o no equipamientos, es decir puede
tratarse de problemas de convivencia, de limpieza, de integración y cohesión social, de
mantenimiento, de seguridad, etc., lo importante es que se traten de problemas sentidos por los
vecinos/as dado que durante este año llevaremos a cabo actividades dentro de los barrios con
propuestas que las asociaciones presentemos y para ello hay que partir que los problemas,
reivindicaciones y quejas que sean las que realmente tiene el barrio y sean sentidas por la gente,
no lo que a nosotros nos paree porque de ser así, difícilmente implicaremos a la gente para
conseguir solucionarlos.

Señala los tres problemas o reivindicaciones más sentidas del barrio
¿qué propuestas tiene la asociación para solucionarlos?
¿cómo habéis trasladado el tema y la propuesta de solución a los/as
vecinos/as?

Reivindicaciones a nivel de ciudad
Del barrio a la ciudad y de la ciudad al barrio. Las asociaciones velan por mejorar las condiciones
de vida de sus barrios y la FAVS con una perspectiva más amplia, además de apoyar a las
reivindicaciones particulares de los barrios, analiza situaciones, problemas, y reivindicaciones
que por sus características, afectan a toda la ciudad o a sectores importantes de todos los
barrios.
Como ejemplo tenemos la sanidad, la educación, los servicios sociales, la marginalidad creciente
de sectores de nuestra ciudad, la externalización de servicios públicos como el cementerio, la
participación ciudadana, los problemas de cohesión e integración social, el mantenimiento y
limpieza de la ciudad, las externalizaciones/privatizaciones de servicios públicos, etc.
En este apartado se trata de hacer un listado de las cuestiones que consideramos que la FAVS
debe intervenir, denunciar, reivindicar y lanzar propuestas para que la voz del movimiento
vecinal sean escuchada y tenida en cuenta. Eso requiere no solo enumerar los problemas sino,
desde nuestro papel, hacer propuesta como FAVS teniendo en cuenta que ni queremos ni
podemos suplantar a nadie, porque son las administraciones públicas quienes deben escuchar a
l agente e implementar soluciones y dar respuestas a las exigencias de la ciudadanía.
Como temas de ciudad puede enumerar entre otros:
Tema

Prioritat
1
2
3

Observacions

Sanitat
Educació
Equipaments (residencies, escoles bressol, ...)
Serveis Socials
Pla d’emergència social
Participació ciutadana
Infraestructures (Parc del Nord, Plaça
d’Espanya, Soterrament Gràcia, Ronda del
Nord, ...)
Plans integrals dels barris (cohesió i integració,
seguretat, ...)
Defensa de lo públic

Sabadell, 12 de noviembre del 2015

Jornades de la FAVS
Tercera sessió: 12 de novembre
Sessió 3: Les reivindicacions dels barris i de la ciutat
En aquesta tercera sessió ens centrem en els temes reivindicatius, la raó de ser més important
del moviment veïnal en la seva tasca d'aconseguir uns barris i una ciutat millor, més neta, més
culta, més sostenible, més integrada, amb equipaments suficients i de qualitat capaços
d'atendre les necessitats dels/es veïns/es que convivim a Sabadell.
Com sabem, la ciutat està distribuïda en 7 districtes que juntament amb els barris i la densitat de
població de cada un d'ells serveixen per organitzar/dotar els diferents equipaments. Per
diagnosticar les necessitats d'equipaments a cada territori, cal dur a terme un estudi i una
comparativa amb altres localitats millor dotades que ens pugui donar una ràtio que serveixi
d'orientació sobre la necessitat de construir els que siguin necessaris.
Com a dades que hem de tenir present per veure els equipaments públics (municipals o de la
Generalitat) que existeixen, on estan ubicats i on falten, tenim els següents:
13 centres cívics municipals:
Dr. Plans (Can Deu); Ca n'Oriac; Espai Polivalent del Parc del Nord (El Torrent-la PlanaCa n'Oriac); La Concòrdia; Can Rull; Creu Alta; Can Puiggener; Poble Nou; Torreromeu; La Creu de Barberà; Sant Oleguer; Can Llong; Gràcia.
12 centres d'Atenció Primària (CAP) i 1 consultori:
Ca n'Oriac; Can Rull; Concòrdia; Centre; Can Rull; Creu Alta; Creu de Barberà; Gràcia;
Sant Felix; La Serra; Merinals; Nord; Poble Nou; Sant Oleguer; Sud. També dos punts
d'Atenció Contiinauda (Sant Fèlix i Ca n'Oriac)
1 Hospitals Públics (comarcal):
Consorci Hospitalari del Parc Taulí
11 Guarderies públiques:
Andreu Castells (Via Alexandra); Arrahona (Merinals); Can Llong; Can Puiggener;
Creu Alta; Vapor Buxeda Nou (Centre); Espronceda; Joaquim Blume (Sol i Padrís);
Calvet d’Estrella (Ca n’Oriac); Joan Montllor (Torre-Romeu); La Romànica (La Creu
Barberà)
12 Instituts d’Ensenyança Secundaria públics (IES):
Agustí Serra: Arraona; Sabadell; Escola Industrial; Joan Oliver; Jonqueres; Les
Termes; Miquel Crusafont; Creu Alta; Pau Vila; Ribot i Serra; Vallès

El mapa reivindicatiu dels barris
En aquest primer apartat cada associació ha d'exposar les tres reivindicacions més importants
que té al barri (o bé com a Districte). Poden ser o no equipaments, és a dir pot tractar-se de
problemes de convivència, de neteja, d'integració i cohesió social, de manteniment, de
seguretat, etc., l'important és que es tractin de problemes sentits pels veïns / es atès que durant
aquest any durem a terme activitats dins dels barris amb propostes que les associacions
presentem i per a això cal partir que els problemes, reivindicacions i queixes que siguin les que
realment té el barri i siguin sentides per la gent, no el que a nosaltres ens paree perquè de ser
així, difícilment implicarem a la gent per aconseguir solucionar-los.

Assenyala els tres problemes o reivindicacions més sentides del barri
¿Que proposa l'associació com alternativa?
Com heu traslladat el problema i la alternativa als/les veïns/es?

Reivindicacions a nivell de ciutat
Del barri a la ciutat i de la ciutat al barri. Les associacions vetllen per millorar les condicions de
vida dels seus barris i la FAVS amb una perspectiva més àmplia, a més de donar suport a les
reivindicacions particulars dels barris, analitza situacions, problemes, i reivindicacions que per
les seves característiques, afecten tota la ciutat o sectors importants de tots els barris.
Com a exemple tenim la sanitat, l'educació, els serveis socials, la marginalitat creixent de sectors
de la nostra ciutat, l'externalització de serveis públics com el cementiri, la participació ciutadana,
els problemes de cohesió i integració social, el manteniment i neteja de la ciutat, les
externalitzacions/privatitzacions de serveis públics, etc.
En aquest apartat es tracta de fer un llistat de les qüestions que considerem que la FAVS ha
d'intervenir, denunciar, reivindicar i llançar propostes perquè la veu del moviment veïnal siguin
escoltada i tinguda en compte. Això requereix no només enumerar els problemes sinó, des del
nostre paper, fer proposta com FAVS tenint en compte que ni volem ni podem suplantar a
ningú, perquè són les administracions públiques que han d'escoltar a l'agent i implementar
solucions i donar respostes a les exigències de la ciutadania.
Com a temes de ciutat pot enumerar entre d'altres:
Tema

Prioritat
1
2
3

Observacions

Sanitat
Educació
Equipaments (residencies, escoles bressol, ...)
Serveis Socials
Pla d’emergència social
Participació ciutadana
Infraestructures (Parc del Nord, Plaça
d’Espanya, Soterrament Gràcia, Ronda del
Nord, ...)
Plans integrals barris (cohesió, integració,
seguretat, ...)
Defensa de lo públic

Sabadell, 12 novembre 2015

